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Стефан СТЕФАНОВ
– управител на

„ПАПАС ОЛИО” АД:
Ще работя за създаване на

благоприятна бизнес среда
и промоцирането й пред
българския и чуждестранен
бизнес, за разкриване на но-
ви работни места и осигу-
ряване на повече възмож-
ности за реализация в биз-
неса на младите хора с цел
задържане на висококвали-
фицираните млади специа-
листи. Ще работя за прове-
ждане на политика, насоче-
на към младите хора, за по-
добряване на условията за
живот, реализация и отгле-
ждане на деца. Ще работя за
подобряване на инфрастру-
ктурата в общината, за благоу-

строяването на града и селата.

Стефан ПАВЛОВ –
бизнесмен:

Ще работя за подобрява-
нето на инфраструктурата
и благоустрояването на
всички населени места от
общината и квартали на град
Балчик. Ще работя за сти-
мулиране на гражданското
участие в управлението на
общината чрез организира-
не на публични срещи, ин-
формационни кампании и
др., за провеждане на изне-
сени заседания на Общинс-
кия съвет в населените мес-
та от общината, за опреде-
ляне на отговорници от об-
щинските съветници от
ГЕРБ за населените места и
кварталите на Балчик, кои-
то да познават в детайли
проблемите и да ги защита-
ват пред Общинския съвет.

Христо ХРИСТОВ
- предприемач:

Ще работя за създаване
на условия за конкурентно-
способна, динамична и
рентабилна икономика. Ще
работя за привличането на
нови инвестиции и разкри-
ването на нови работни
места, като за предпочита-
не е да са целогодишни. Ще
работя за привличането на
инвестиции, както от час-
тни, така и от национални
и европейски програми,
което трябва да се превър-
не в приоритет №1 за но-

Виктор МИТРАКОВ
– частен бизнес:

Ще работя за увеличава-
не на приходната част на
бюджета на община Балчик,
като покажа нови източни-
ци на доходи на общинс-
ката администрация. Ще
работя за осигуряване на
финансова стабилност на
общината, за доброта й
финансово състояние, до-
бра финансова дисципли-
на и балансиран подход.
Ще работя за създаване на
условия и реална промяна
на визията и имиджа на Об-
щина Балчик чрез пости-
гане на икономически рас-
теж и подобряване на ка-
чеството на живот в насе-
лените места от общината.
Ще инициирам създаване
на изкуствен плаж между
втора и четвърта буна.

Росица ПЕНЕВА –

инженер-химик:
Ще работя за изгражда-

не на спортна площадка в
ж.к.”Балик”, за подпомага-
не дейността на СКЛА
„Черно море 2005”,
гр.Балчик и изграждане на
спортна база за провежда-
не на тренировки. Ще ра-
ботя за озеленяване и об-
лагородяване на междуб-
локовите пространства в
ж.к.”Балик” чрез монтира-
не на пейки и изграждане
на градинки и места за от-
дих. Ще работя за осигу-
ряване на заетост на  мла-
дите жители на града чрез
приобщаване и участие в
обществения и културен
живот на града. Ще работя
за изграждане на Център за
превенция в помощ на на-
ркозависимите и техните
семейства.  Ще работя за
подпомагане на СЦМП
гр.Балчик.

Силвия ТОДОРОВА –
технически изпълнител:

Ще работя за усъвър-
шенстване на администра-

Данаил КАРАДЖОВ -

икономист:
Ще работя за развитие на

културния туризъм, за подо-
бряване на бизнес климата и
за подобряване на социални-
те услуги, които предоставя
Община Балчик. Ще работя
за осигуряване на условия за
модерно, качествено образо-
вание и възпитание на деца-
та и учениците чрез насър-
чаване на техните интереси
и заложби за достигане на ев-
ропейските стандарти, за по-
добряване на материалната
база в училищата и детските
градини. Ще работя за разви-
тието на масовия спорт в учи-
лищата и общината като цяло.

Деян ДИМИТРОВ –
старши специалист:

 Ще работя за стопанско

и икономическо развитие.
За икономически проспе-
ритет, изразен в нови рабо-
тни места и условия за биз-
неса, водещ до междунаро-
дно признание на нашата
община и труда ни. Ще ра-
ботя за търсене на между-
народни партньорства, ко-
ито могат да доведат до
развитие на съвместен биз-
нес на нашите фирми, до
откриване на нови работни
места от чуждестранни ин-
веститори в нашата общи-
на, което да я превърне в
привлекателно място за жи-
вот и бизнес, за добър дом
за нашите деца.

Димитър ДИМИТ-
РОВ- началник отдел

„Евроинтеграция и

Стелиян ЖЕЛЕЗОВ –
строителен инженер:

Ще работя в екип с ос-
таналите съветници от ПП
ГЕРБ за просперитета на
община Балчик. Ще рабо-
тя за подобряване на инф-
раструктурата и благоу-
строяването на всички на-
селени места от общината
и квартали на град Балчик,
за да се повиши качество-
то на живот на жителите и
да се превърнат населени-
те места от общината в
привлекателно място за
живеене. Ще работя за ма-
ксимално използване на
възможностите за канди-
датстване по оперативни
програми с проекти за
благоустрояване и подо-
бряване на инфраструкту-
рата в общината.

Цветелина БЕЛЧЕВА

- туроператор:

Ще работя за инфор-
мационно осигуряване
на туризма с цел попу-
ляризиране на туристи-
ческия потенциал на
Балчик. Ще работя ин-
тензивно за надгражда-
не на туристическия
продукт  в Община Бал-
чик, за разработване на
нова визия за туризма
ни, която да представя
историята и културата
на Балчик и да превърне
общината ни в интересна
дестинация на европейс-
кия пазар, която привли-
ча гости не само с море-
то, но и с интересната си ис-
тория и талантливи творци.

Антоанета СЪБЕВА

– шивач:
Ще работя за разкрива-

не на нови работни места,
за разработване и спечел-
ване на повече проекти с
финансиране от еврофон-
довете, за подобряване на
инфраструктурата в град
Балчик и населените места
от общината. Ще работя за
намаляване на ВСИЧКИ
местни данъци. Ще работя
за извеждане като приори-
тет на социалното подпо-
магане в помощ на хора в
неравностойно положение.
Ще работя за това Тузлата
да  се запази за Балчик и да
бъде това, което беше за хо-
рата, които се ползваха от

това богатство.

Здравко
ГАЙДАРДЖИЕВ –

главен специалист ИАР:
Ще работя против кору-

пцията в общинската адми-
нистрация като мобилизи-
рам общността – институ-
ции, организации и граж-
дани, за общи усилия за
превенция и преодоляване
на корупционните практи-
ки. Ще съдействам за спаз-
ването на правата и закон-
ните интереси на гражда-
ните и техните организа-
ции пред органите на мес-
тното самоуправление и
местната администрация.
Ще работя за пълна проз-
рачност при разходването
на средствата от европей-
ските фондове и програми.
Ще работя за приближава-
не на местното управление
по-близо до гражданите.

Дарин ХРИСТОВ -

управител:
Ще работя за по-добра

инфраструктура в край-
морската част на града, а
именно алея “Дамба”. Ще
работя за активен марке-
тинг на културния и инфор-
мационен продукт и сти-
мулиране на творческите
процеси в общината, за
представяне на творците
от община Балчик на сце-
ните у нас и в чужбина. Ще
работя за участие на пред-
ставители на културните
среди на община Балчик
при представянето й на ту-

Ася ХРИСТОВА -

икономист:
Ще работя за професио-

нално ориентиране на мла-
дите хора и повишаване на
процента им в бизнеса. Ще
работя за подобрено порт-
фолио за привличане на чу-
жди инвестиции.  Ще рабо-
тя за активен и постоянен
диалог с икономическите
субекти от общината с цел
подпомагане на икономиче-
ския растеж, за активна под-
крепа на малкия и среден би-
знес при кандидатстване с
проекти, на регионалните
браншови сдружения, на
фирмите, които извършват
социално значима за общи-
ната дейност, на обществе-
но значимите инициативи за

публично-частно партньорство.

Николай ЙОРДАНОВ
– кулинар - готвач:

Ще работя за подобрява-
не на инфраструктурата в
общината. Ще работя за съ-
здаване на нови иновативни
туристически продукти и
активизиране на туристиче-
ската индустрия с цел прев-
ръщане на туризма в пече-
ливш отрасъл за общината.
Ще работя за активно учас-
тие и представяне на Общи-
на Балчик на туристически
борси и изложения, за подо-
бряване на туристическата
инфраструктура. Ще рабо-
тя за разработване на нови
туристически маршрути и
създаване на нови турис-
тически атракции. Ще ра-
ботя за развитие на спор-
та в общината.

вия Общински съвет. За
целта е необходимо да се
работи по подобряване на
бизнесклимата в града, по-
широка рекламна страте-
гия и подобряване на инф-
раструктура.

тивното управление в об-
щинска администрация  с цел
повишаване нивото на обс-
лужване на граждани, фир-
ми и учреждения. Ще работя
за повишаване на админист-
ративния капацитет на об-
щинската администрация, за
укрепване капацитета и по-
добряване управлението на
средствата от  европейските
фондове, за създаване на ин-
формационни центрове в ус-
луга на населението и биз-
неса по селата. Ще работя за
рационално, ефективно и
прозрачно управление на
финансовите средства на об-
щината.

международно

сътрудничество”:
Ще работя за осигурява-

не на външно финансирне
и за европейско развитие на
община Балчик. Ще работя
за привличане на мащабно
европейско финансиране,
активни партньорства, оси-
гуряване на работни места
в общината, по–добри ус-
ловия за бизнес, туризъм,
земеделие. Ще работя за съ-
здаване на подготвени и
квалифицирани екипи от
професионалисти, които,
въз основа на стабилното
финансово състояние и по-
знавайки местните нагласи,
приоритети и потенциали,
да разработят и депозират
проекти по всички възмож-

ни оперативни програми.

ристическите борси. За де-
централизация на културни-
те процеси, активиране на
културното предприемаче-
ство и свободната граждан-
ска инициатива.

Георги БАЛТОВ –

управител на фирма:
Ще работя за по-добро

развитие на Община Балчик,
за привличане на мащабно
европейско финансиране,
активни партньорства, оси-
гуряване на работни места,
по-добри условия за бизнес,
туризъм, спорт и свободно

време. Ще работя за създа-
ване на подготвени и квали-
фицирани екипи от профе-
сионалисти, които да разра-
ботват, съобразно актуални-
те потребности на гражда-
ните, проекти по всички въз-
можни оперативни програ-
ми. Всичко това, допълнено
с възможностите, които оси-
гурява бюджетът, ще превър-
не Община Балчик в едно
по-привлекателно място за
живот, свободно време и
правене на бизнес.

Силвия СЛАВОВА –
младши специалист в

община Балчик:
Ще работя за интереси-

те на Община Балчик като
се вслушвам в исканията на
гражданите и им помагам,
като пазя и защитавам доб-
рото име на Община Бал-
чик. Ще работя за подпо-
магане на социално слабите
граждани и болните хора,
хората в неравностойно по-
ложение. Ще работя за
привличане на повече ин-
вестиции в община Балчик,
за намаляване на безрабо-
тицата. Ще работя за раз-
витието на туризма и при-
вличане на повече туристи
чрез рекламиране на тури-
стически изложения в стра-
ната и чужбина.

Кирил МИРЧЕВ –
управител на фирма:

Ще работя за разширя-
ване на спектъра на соци-
алните услуги, предоставя-
ни на територията на Об-
щина Балчик, за повишава-
не на качеството им, за по-
дкрепа и съдействие на хо-
рата с увреждания за пре-
одоляване на социалната
изолация и  социално вклю-
чване чрез разкриване на
подходящи работни места,
за създаване на условия за
предоставяне на грижи за
старите хора, насочени към
повишаване качеството на
живот на хората от третата
възраст. Ще работя за оси-
гуряване на условия за
пълноценно функциониране
на клубовете на пенсионера,
извършване на необходими-
те ремонти на базата им.




